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ПЕРЕДМОВА

Участь професорсько-викладацького складу кафедри географії 
та методики її навчання у науково-дослідній тематиці «Ландшафти 
України та методичні аспекти їх вивчення студентською молоддю» 
передбачала виконання різнопланових робіт: дослідження унікальних 
та оригінальних антропогенних об'єктів й територій, визначення 
періодизації формування ландшафтів, їх різноманіття й своєрідності. 
Під час досліджень здійснено історичний огляд еволюції поглядів на 
розвиток земної кори та літосфери, охарактеризовано теоретичні 
засади конструктивно-географічних і ландшафтознавчих досліджень 
міжзональних геоекотонів, висвітлено науково-методологічні засади 
досліджень промислових ландшафтів уранодобувних регіонів. Разом 
з тим, розкрито особливості професійної підготовки майбутнього 
вчителя географії в педагогічній теорії і практиці з акцентом на 
сучасних підходах до процесу формування його інформаційної 
компетентності. Інформація монографії підтверджує важливість 
залучення студентської молоді до вивчення ретроспективи 
формування ландшафтів, їх сучасного стану й можливостей 
збереження.

У монографії висвітлено, здобутки викладачів кафедри географії 
та методики її навчання Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини у науковій роботі над 
дисертаційними дослідженнями: д.геол.н., проф. Половки Сергія 
Григоровича ««Історія морських геологічних досліджень в Україні» 
(спеціальність 04.00.23 -  «Історія геології»), д.пед.н., проф.
Браславської Оксани Володимирівни «Теорія і практика формування 
фахової компетентності майбутнього вчителя географії у процесі 
професійної підготовки» (спеціальність 13.00.04 -  «Теорія і методика 
професійної освіти»), канд.геогр.н., доц. Ситнтка Олексія Івановича 
«Міжзональний геоекотон «Лісостеп-степ» Правобережної 
України (спеціальність 11.00.11 -  «Конструктивна географія і 
раціональне використання природних ресурсів»), канд.геогр.н., доц. 
Козинської Ірини Петрівни «Промислові ландшафти регіонів 
видобутку уранових руд України» (спеціальність -  11.00.11 -  
«Конструктивна географія і раціональне використання природних 
ресурсів»), канд.пед.н. Максютова Андрія Олексійовича 
«Патріотичне виховання майбутніх учителів географії у процесі 
пошукової туристсько-краєзнавчої діяльності» (спеціальність 13.00.07 
-  «Теорія і методика виховання»).
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